
 

  

   
Område Ansvarsperson Övriga Vitsvanshjort Rådjur Övrigt 

1 Jan Wikström Wik Rainer 16 19 3 älg 
2+4N Nissas Walter Håkans Nils, Håkans Jan 5 9 4 älg 
3+4S Nordlund Michael Berg Stefan, Norrén Frank 15 11 

 5 Ståhl Conny Bengs Elenor, Björklund Kurt 15 6 5 älg 
6 Seitovaara Jonas Lundström Glenn, Bengs Andreas 22 4 4 älg 
7 Holm Hans Friberg Gustav, Rönn Thomas 3 10 

 8 Näse Johan Sandström Christian, Berg Tor-Egil 6 10 Mycket älg 
9 Ståhl Jan 

 
0 0 3 älg 

10 Ekman Jens Håkans Rune, Snickars Mathias 10 1 
 11 Berg Hans  Skog Henrik, Bror Rönn 9 10 Mycket älg (4+3) 

12 Lönnqvist Isak Snickars Jonas,  Bengs Christer, Bengs Martin, Tomi Palm 6 35 Mycket räv och hare 

 

  

107 115 
  

 

Ett stort tack till alla deltagare för årets fina insats i inventeringen av hjort och rådjur!! Årets spårinventering hölls under goda spårningsförhållanden och 

utfördes av deltagare i hjortjakten. Spårinventeringen ger en bra bild av våra djurstammar och används som grund för ansökningen av licenser.  

Antalet hjortar har ökat markant från fjolårets spårinventering (ca 70 hjortar), vilket också konstaterades under höstens älg- och hjortjakt. Hjortarna är 

relativt jämnt utspridda med koncentrationer vid holmar, uddar och nära vattnet. De har ofta varit tillsammans i grupper på 3-8 djur och har rört sig på 

relativt begränsade områden och det har gjort att de i vissa områden varit svåra att finna. Detta har å sin sida också bidragit till att det blivit enklare att 

särskilja grupperingar från varandra och lättare kunna räkna antalet djur i en grupp. Under inventeringen har vi försökt säkerställa oss om antalet djur i en 

flock genom att följa spåren och försöka tyda dem på bästa sätt. Dubbelräkningar har vi också försökt undvika med alla medel och vid misstanke om möjlig  

dubbelräkning har en räkning genast tagits bort. 

Rådjuren har också ökat jämfört med fjolåret (93 st). Rådjuren är jämt utspridda över vårt område men med en viss koncentrering runt byn. Stora flockar av 

rådjur med 5-10 st har konstaterats på flertalet ställen. 

  



 


